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SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE

SLUŽBENI  VJESNIK
S a d r ž a j

GRADONAČELNIK

1. Plan prijma za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu
Virovitici za 2014. g.

2. Plan prijma u službu za 2014. godinu

3. Plan nabave za 2014. godinu

4. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti
zamjenika zapovjednika Javne vatroga-
sne postrojbe Virovitica

5. Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Cvrčak“ Virovitica

6. Odluku o načinu korištenja prostorija i
inventara u domovima mjesnih odbora

Na temelju članka 93. stavka 1. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada
Virovitice donosi

PLAN PRIJMA
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ

ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U
GRADU VIROVITICI  ZA 2014. GODINU

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa planira se u 2014. godini prijam 10
osoba:
- 3 ekonomista/ice u Tajništvo,
- 1 magistar/ra ekonomije, smjer: financije, u

Službu za financije,
- 1 magistar/ra ekonomije u Upravni odjel za

gospodarstvo i razvoj,
- 1 magistar/ra inženjer/ka arhitekture u Upravni

odjel za prostorno uređenje i gradnju,
- 1 magistar/ra prava u Upravni odjel za prostorno

uređenje i gradnju,
- 1 stručni/a prvostupnik/ca inženjer/ka građevi-

narstva u Upravni odjel za prostorno uređenje i
gradnju,

- 1 magistar/ra inženjer/ka građevinarstva u
Upravni odjel za komunalne poslove i
graditeljstvo,

- 1 magistar/ra prava u Upravni odjel za društvene
djelatnosti. 

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

III.

Plan prijma za stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu stupa na
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
vjesniku“ Grada Virovitice.

KLASA: 119-01/14-01/03
URBROJ: 2189/01-08-01/2-14-2
Virovitica, 16. siječnja 2014.

GRADONAČELNIK

Ivica Kirin, dipl.ing.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (¨Narodne
novine¨broj 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada
Virovitice dana 16. siječnja  2014. godine utvrđuje
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P L A N
PRIJMA U SLUŽBU ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam
službenika i namještenika u upravna tijela Grada
Virovitice u 2014. godini.

Članak 2.

Plan prijma u službu sadrži stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima
Grada Virovitice (službenici, namještenici,
vježbenici) na dan donošenja Plana, potreban broj
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te
potreban broj vježbenika.

Članak 3.

U službi u upravnim tijelima Grada Virovitice se
nalazi ukupno 50 zaposlenih, od kojih 1 dužnosnik,
46 službenika na neodređeno vrijeme, 2 službenika
na određeno vrijeme i 1 namještenik na neodređeno
vrijeme.

U upravnim tijelima Grada Virovitice od ukupno
sistematiziranih 54 radnih mjesta, nepopunjeno je 7
radnih mjesta.

Članak 4.

Radna mjesta u upravnim tijelima popunjavaju se
sukladno osiguranim financijskim sredstvima, uz
prethodno odobrenje gradonačelnika.

Članak 5.

Za 2014. godinu utvrđuje se potreba prijma
službenika/ce na neodređeno vrijeme višeg/e
stručnog/e suradnika/ce za društvene djelatnosti –
magistar/ra prava ili magistar/ra društvenog
usmjerenja.

Članak 6.

Plan prijma u službu za 2014. godinu stupa na
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
vjesniku“ Grada Virovitice.

KLASA: 119-01/14-01/02
URBROJ: 2189/01-08-01/2-14-2
U Virovitici 16. siječnja 2014.

GRADONAČELNIK

Ivica Kirin, dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitica –
pročišćeni tekst (Službeni vjesnik Grada Virovitice,
broj 6/13.) i članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN
br. 90/11., 83/13. i 143/13.) gradonačelnik Grada
Virovitice donosi

PLAN 
NABAVE ZA 2014. GODINU

I.

Ovim Planom nabave utvrđuje se obveza
provođenja postupaka javne nabave propisanih
člankom 25. Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine, br. 90/11., 83/13. i 143/13.).

II.

Postupke javne nabave vodi Ured
gradonačelnika, a upravni odjel u čijem razdjelu
Proračuna Grada Virovitice je stavka Proračuna iz
koje će se vršiti plaćanje ugovorene vrijednosti
dužan je pribaviti i osigurati sve dokumente i akte u
pripremnim radnjama prije pokretanja postupka,
predložiti osobe iz upravnog odjela za ovlaštenog
predstavnika naručitelja, sudjelovati u svim fazama
javne nabave, kao i pratiti realizaciju ugovora do
njegovog ispunjenja.

III.

Za 2014. godinu po ovom Planu nabave provest
će se postupci javne nabave kako slijedi:
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IV.

Postupci nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od
200.000,00 kn za robu i usluge i manja od 500.000,00 kuna za radove sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o
javnoj nabavi.
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V.

Ovaj Plan objavit će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice i na službenim Internet stranicama
www.virovitica.hr.

KLASA: 400-01/14-01/01
URBROJ:  2189/01-08-01/5-14-2
Virovitica, 28. siječnja 2014.

GRADONAČELNIK

Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama
(Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (
”Narodne novine” broj 106/99., 117/01., 36/02.,
96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 39. Statuta
Grada Virovitice-pročišćeni tekst ( "Službeni vjesnik
Grada Virovitice“, br: 6/13), gradonačelnik Grada
Virovitice dana 28. siječnja 2014. godine, donosi

R J E Š E N J E 
o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika
zapovjednika   Javne vatrogasne postrojbe

Virovitica

I.

Dejan Kurtanjek iz Virovitice, Zbora narodne
garde 19 imenuje se za  vršitelja dužnosti zamjenika
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Virovitica
s danom  1. veljače 2014. godine.

II.

Dejan Kurtanjek obavljat će dužnost iz točke I.
ovog Rješenja do imenovanja zamjenika
zapovjednika na temelju ponovljenog natječaja, a
najduže do godinu dana.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 080-03/14-01/01
Urbroj: 2189/01-08/1-14-2
Virovitica, 28. siječnja 2014.

GRADONAČELNIK

Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97. i
107/07.) i članka 39. Statuta Grada Virovitice-
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 6/13.), Gradonačelnik Grada
Virovitice donosi

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“
Virovitica

I

Renata Vida razrješuje se dužnosti člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica.

II

Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica imenuje se Robert Cenger. 

III

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.

Klasa: 601-02/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-04/1-14-3
Virovitica, 28. siječnja 2014. 

GRADONAČELNIK

Ivica Kirin, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice
("Službeni vjesnik Grada Virovitice" br: 6/13. -
pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Virovitice,
donosi,

ODLUKU 
o načinu korištenja prostorija i inventara 

u domovima mjesnih odbora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti
korištenja prostorija i inventara u domovima
Mjesnih odbora.

Članak 2.

Korištenje prostorija i inventara mjesnih domova
na prijedlog nadležnog Upravnog odjela Grada
Virovitice, donosi Gradonačelnik Grada Virovitice.

Međusobna prava i obveze između Grada
Virovitice i zakupnika mjesnog doma uredit će se
naknadno sklopljenim Ugovorom o zakupu mjesnog
doma.
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Članak 3.

Utvrđuje se da na području Grada Virovitice, na
raspolaganju građanima na korištenje postoji deset
mjesnih domova i to: mjesni dom Milanovac, mjesni
dom Sveti Đurađ, mjesni dom Podgorje, mjesni dom
Rezovac, mjesni dom Golo Brdo, mjesni dom
Taborište, mjesni dom Korija, mjesni dom
Čemernica, mjesni dom Rezovačke Krčevine,
mjesni dom Jasenašu.

Mjesni domovi koji se nalaze na području Grada
Virovitice, ovisno o stupnju opremljenosti,
uređenosti, kao i usluzi koju mogu pružiti korisniku
raspoređeni su u tri kategorije.

U prvu kategoriju korištenja ubrajaju se sljedeći
mjesni domovi:

U drugu kategoriju korištenja ubrajaju se sljedeći
mjesni domovi:

U treću kategoriju korištenja ubrajaju se sljedeći
mjesni domovi

III. KATEGORIJA   1. mjesni dom Rezovačke
Krčevine  2. mjesni dom Jasenaš  3. mjesni dom
Korija  

Članak 4.

Naknada po jednom korištenju prostorija i
inventara u domovima mjesnih odbora utvrđuje se u
neto iznosu na sljedeći način:
1. Za mjesni dom Milanovac 

u iznosu od 2.400,00  kuna,
2. Za mjesni dom Sveti Đurađ 

u iznosu od 2.400,00 kuna,
3. Za mjesni dom Podgorje 

u iznosu od 2.400,00 kuna,

4. Za mjesni dom Rezovac 
u iznosu od 2.400,00 kuna

5. Za mjesni dom Golo Brdo 
u iznosu od 600,00 kuna,

6. Za mjesni dom Taborište 
u iznosu od 600,00 kuna,

7. Za mjesni dom Čemernica 
u iznosu od 600,00 kuna,

8. Za mjesni dom Korija 
u iznosu od 200,00 kuna,

9. Za mjesni dom Jasenaš 
u iznosu od 200,00 kuna,

10. Za mjesni dom u Rezovačkim krčevinama 
od 200,00 kuna.

Na naknade iz prethodnog stavka korisniku se
obračunava porez na dodanu vrijednost.

Naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se za
organiziranje raznih prigodnih svečanosti:svatova,
ili drugih obilježja na kojima sudjeluje veći broj
posjetitelja.

Članak 5.

Radi organiziranja manjih okupljanja, prigodnog
slavlja poput rođendana, obilježavanja žalosti poput
karmina, na kojim skupovima sudjeluje manji broj
ljudi, dnevna naknada za korištenje mjesnih domova
se određuje u neto iznosu od 200,00 kuna koji se
uvećava za porez na dodanu vrijednost.

Utvrđeni korisnik mjesnog doma opisan stavkom
1. ovog Članka, obvezuje se za jednodnevno
korištenja doma podmiriti utvrđene režijske troškove
koji su određeni člankom 6. ove Odluke, zavisno od
kategorizacije mjesnog doma koji se koristi.

Članak 6.

Utvrđeni korisnik mjesnog doma I. kategorije,
obvezuje se za sve vrijeme korištenja doma
podmiriti utvrđene režijske troškove u neto iznosu
od 300,00 kuna, koji će se uvećati za porez na
dodanu vrijednost.

Utvrđeni korisnik mjesnog doma II. kategorije,
obvezuje se za sve vrijeme korištenja doma
podmiriti utvrđene režijske troškove u neto iznosu
od 250,00 kuna, koji će se uvećati za poreza na
dodanu vrijednost.

Utvrđeni korisnik mjesnog doma III kategorije,
obvezuje se za sve vrijeme korištenja doma
podmiriti utvrđene režijske troškove u neto iznosu
od 150,00 kuna, koji će se uvećati za porez na
dodanu vrijednost.
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Članak 7.

Na temelju odluke o davanju prethodne
suglasnosti Vijeća mjesnog odbora, udrugama
umirovljenika, sportskim udrugama, političkim
strankama, braniteljskim udrugama proisteklim iz
domovinskog rata kao i mještanima mjesnog odbora
na kojem se nalazi mjesni dom, za jednodnevni
zakup mjesnog doma utvrđuje se naknada u neto
iznosu od 50,00 kuna dnevno, koji će se uvećati za
poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđeni korisnik mjesnog doma opisan stavkom
1. ovog Članka, obvezuje se za jednodnevno
korištenja doma podmiriti utvrđene režijske troškove
koji su određeni člankom 6. ove Odluke, zavisno od
kategorizacije mjesnog doma koji se koristi.

Članak 8.

Korisnik mjesnog doma ukoliko podnosi zahtjev
za zakup jedne prostorije mjesnog doma na duži
vremenski period, sa gradom Virovitica sklopit će
Ugovor o zakupu prostorija mjesnog doma, po
utvrđenim cijenama Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora ("Službeni vjesnik Grada
Virovitice 8/12").

Članak 9.

Sredstva naknade za korištenje prostorija mjesnih
domova uplaćivat će se u Proračun Grada Virovitice,
a bit će namijenjena za naknadu materijalnih
rashoda.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti
odredbe Odluke o korištenju prostorija i inventara u
Domovima mjesnih odbora ("Službeni vjesnik
Grada Virovitice 1/05, 15/05, 5/07/3, 7/08, 3/13").

Članak 11.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom vjesniku
Grada Virovitice“.

KLASA:372-03/14-01/02
URBROJ:2189/01-10/2-13-2
U Virovitici, 28. siječnja 2014. 

Gradonačelnik

Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

Službeni vjesnik GradaVirovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.
Grafička obrada i tisak: Grafoprojekt, Virovitica


